РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

REPUBLIC OF
MACEDONIA

END USER SERTIFICATE

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
MINISTRY OF ECONOMY

EUC Nº DU
2. ИЗВОЗНИК-EXPORTER:
Назив:
Name
Адреса: а
Address:street
Пошт.бр./ Post. Code
Град:
City:
Држава:

1. УВОЗНИК- IMPORTER:

Назив:
Name:

Адреса
Address: street
Пошт.бр./Post. code:
Град:
City :
Tel/fax: +389
Дозвола бр. - License No.
Важност до-Valid until:

Country

3. КРАЕН КОРИСНИК-ULTIMATE CONSIGNEE:
(доколку е различен од увозникот – if different from the importer)
Назив:

Name:
Адреса:
Address: street
Поштeнски број/Post.code
Град - City:
Tel/fax
+389
4. ДОГОВОР ИЛИ ФАКТУРА-CONTRACT OR INVOICE:
(Број и дата - Nº and Date
5. ОПИС НА СТОКАТА-DESCRIPTION OF GOODS

КОЛИЧИНА-QUANTITY

1.
1.
2.
2.
6. Стоките наведени во точка 5. Исклучиво се наменети за потребите на увозникот или крајниот корисник (доколку се
разликува од увозникот)
The goods listed in item 5 are required solely for use by the importer or ultimate consignee (if different from the importer) necessary for using
in production of final good by the End User:
7. Со ова, увозникот или крајниот корисник (доколку се разликува од увозникот) е согласен - Hereby the importer or the
ultimate consignee (if different from the importer) agrees:
- дека стоките наведени во точка 5. нема да ги користи за било кои активности поврзани за хемиско, биолошко или
нуклеарно оружје или ракети кои можат да носат или лансираат вакви оружја - that the goods listed in item 5 will not be used for
any purposes connected with chemical, biological or nuclear weapons, or missiles capable of delivering such weapons;
- дека нема да ги препродава, реекспортира или претoвaра стоките наведени во точка 5. на било кое друго лице или држава
без писмена дозвола на надлежниот орган во Република Македонија - not to divert, re-export, or transship the goods listed in item 5
to any other person or country without the written permission of the competent authorities of Republic of Macedonia;
- дека на барање на надлежниот орган на земјата извозник ке го потврди приемот на стоките наведени во точка 5 .
–upon request by the competent authorities of the exports country to confirm receipt of the goods listed in item 5.
8. Министерството за економија со овој сертификат потврдува дека стоките наведени во точка 5 . се нарачани од страна на
увозникот/крајниот корисник - The Ministry of Economy hereby certifies that the goods listed in item 5 are ordered by the
importer/ultimate consignee.
9. Овој документ важи шест месеци од дата на издавањето на сертификатот од страна на надлежен орган во Република Македонија This document is valid six months from the date of certification by the competent authority of Republic of Macedonia.
Увозник или краен корисник (доколку е различен од увозникот) Importer or Ultimate consignee (if different from the importer)
----------------------Дата - Date

-----------------------------------------------Име и функција – Name and title

---------------------------------Званичен потпис и печат
Official signature and seal

Заверка од страна на надлежниот орган во Република Македонија:
Cerification by the authority in Republic of Macedonia:
Министер за економија
Дата – Date

Име и функција

–

Minister of Economy
Name and title

---------------------------Званичен потпис и печат
Official signature and seal

2

ANEKS BR1/1 - ANNEX Nо 1/1
Бр.
No
1.
2.

Тарифна ознака

ОПИС НА СТОКАТА

DATA – DATE
ЕД.МЕРА
КОЛИЧИНА

Customs Tariff

DESCRIPTION OF ITEMS

MEASURE

QUANTITY

3.-------

---------------------------

-------------------------------------------------------------------

----------------

----------------------

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

--------------------

-------------------------------------------------------------ВКУПНА ВРЕДНОСТ:
Валута: € ЕВРО
TOTAL AMOUNT:
Currency code: € EUR

Продолжение во Анекс бр. - Continued in Annex No - -

----------------

Рок на важност: 6 месеци
Validity term: 6 months

Продолжување на важноста:
Extended validity term:

До дата:

До дата:___________

Until date

Until date:

Потпис:
Signature:

Печат
Seal

Потпис:
Signature:

Печат
Seal

